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DEPUTACIÓN DA
CORUÑA

PONtECESO
2    0    0    9

FESTA DO MAGOSTO:

XIX FEIRA DAS FABAS:

O 6 de novembro, na Praza do Pan de Corme 
(se chove farase na lonxa nova), ás 20.00 h

O 31 de outubro, no Campo da Feira de Ponteceso

¡ESTADES CONVIDADOS/AS!

XIV CERTAME DE CORAIS POLIFONICAS DO NADAL 2009: 
O día 19 de decembro, ás 21:00 h

PARA OUTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIS, 
consultar os folletos impresos,  ou a páxina web do

Concello de Ponteceso: www.ponteceso.net 

Para máis información:
Oficina Municipal de Información Xuvenil            981 714 622
Oficina Municipal de Corme                                  981 738 428
Concello de Ponteceso                                           981 714 000

OUTRAS ACTIVIDADES DE INTERESE
NO CONCELLO DE PONTECESO

Concello de
PONTECESO
Concellería de Cultura 

7, 14, 21 e 28 de NOVEMBRO 
5 e 12 de DECEMBRO

XV Ciclo de Teatro

Sábados
ás 22:30 h, na

A.C. MONTE BRANCO

ACTUAN:    

DURACIÓN:  90’             

PÚBLICO AO QUE VAI DIRIXIDO: Maiores de 14 anos

Borja Fernández 
Víctor Mosqueira
Marcos Orsi

COMPAÑÍA: Talía Teatro

OBRA: Palabras encadeadas

ACTUAN:    

DURACIÓN:  75’             

PÚBLICO AO QUE VAI DIRIXIDO: Maiores de 13 anos

SINOPSE:  Un psicópata e a súa vítima, secuestrados nun espazo 
sen posibilidade de fuxida aparente, van descubrindo a súa 
historia, onde o que é certo e falso prende sempre dun fío.
Na busca da verdade que os levou a esta situación extrema, o 
papel de culpable vai de man en man e o que parecía un final 
previsible transfórmase en inevitable.

Toño Casais 
María Ordóñez

Sábado 12 de Decembro - 22:30 h

M O N T E
B RA N C O
ASOCIACION CULTURAL



COMPAÑÍA: COMPAÑÍA: 

COMPAÑÍA: 

COMPAÑÍA: 

COMPAÑÍA: 

Altozano Flamenco San & San

Producións Teatrais Excéntricos SL 

Produccións Acontrabutaca

Lambríaca Teatro

OBRA: OBRA: 

OBRA: 

OBRA: 

OBRA: 

Danza Bar

Obra (no comment)

Un morto moi vivo

Chicho e a Santa Compaña

ACTUAN:    

ACTUAN:    

ACTUAN:    

ACTUAN:    

Dorotea Bárcena (Amadora)
J. Manuel Rodríguez Puente “Isi”
Chelo do “Rejo”
Toño Pena

Humy
Xulio
Fran
Xosé M. Conde

DURACIÓN:  
DURACIÓN:  

DURACIÓN:  

DURACIÓN:  

90’             
80’             

60’             

90’             

PÚBLICO AO QUE VAI DIRIXIDO: 
PÚBLICO AO QUE VAI DIRIXIDO: 

PUBLICO AO QUE VAI DIRIXIDO: 

PÚBLICO AO QUE VAI DIRIXIDO: 

Maiores de 13 anos
Maiores de 14 anos

Todos os públicos

Maiores de 14

SINOPSE:  Formación liderada por Beatriz Gamborino, que, 
dende fai máis de seis anos, dirixe a súa propia compañía e 
escola. Fan un repaso pola música e o baile flamenco: A rumba, a 
bulería, os tangos, alegrías e sevillanas. 
Presentan un espectáculo cheo de fermosura e sentimento, 
derivado da carga emocional da súa bailaora e os/as 
bailarines/as que a acompañan. Único na nosa comunidade, 
disfrutaremos da maxia do baile flamenco dende o arte e a 
profesionalidade. 

SINOPSE: Bar pretende ser un reflexo do que somos, podemos 
chegar a ser ou quixéramos ser dentro dun bar. Un xogo de 
personaxes, actitudes e situacións que todos nalgún momento 
das nosas vidas poidemos contemplar con asomo ou vivir diante 
ou detrás da barra dun bar. Un espectáculo cómico á vez que 
patético sobre a condición humana nos bares. Un espello cotián 
onde poder ver ese pedazo de barra que todos levamos dentro. 
“Tómalle unha que pajo eu”.

SINOPSE:  Tres operarios, procedentes de distintos lugares do 
lugares do mundo (As Guianas, Polinia e o Mediterraneo 
occidental) comparten traballo, lecer, comida, opinións e vida 
cotiá, no nivel 81 dun arrañaceos en construcción. Moitas veces, 
adormecidos ou despertos, aparécenselle as lembranzas da súa 
terra de orixe. Máis a saudade, a ilusión, os soños, e todas esas 
formas de inconsciencia non deben durar moito en lugares onde 
un descuido pode significar a morte por caída libre. Galileo 
avisaba e non era traidor.

SINOPSE: Disque a cobiza rachou o saco. E probablemente sexa 
certo. Por se acaso, cando antes de morrer, Patricio organiza en 
compaña da súa muller tódolos pormenores do seu enterro, 
pasa un pequeno detalliño por alto: Revelarlle o lugar onde ten 
agochada a arca dos cartos, os aforros de toda unha vida. Trala 
“aparente”morte do patriarca, familia, veciños e demais 
mangantes inician unha aloucada carreira por evitar que o 

cadáver marche cos cartos para a tumba. A consecución dos 
seus propósitos pasa por dar cumprimento a unha das últimas 
vontades do difunto: Chantarlle ao cadaleito catro craviños de 
prata.

SINOPSE:  ¿Quén dende neno ou nena o carón do lume , dunha 
noite de treboada , non escoitou historias fantásticas da Santa 
Compaña?. Pero para coñecer a verdade, nada mellor que falar 
con Chicho ou coa sua muller Minia. Eles descubriron no 
episodio que vostedes estan apunto de contemplar que hai 
cousas mais alá da vida e da morte, cousas que te poden 
matar…do riso.                            .

Beatriz Gamborino, bailaora
5 bailaoras/es máis

Pablo Sánchez
Xaquín Domínguez
Carlos Sante

Sábado 7 de Novembro - 22:30 h

Sábado 14 de Novembro - 22:30 h

Sábado 21 de Novembro - 22:30 h

Sábado 28 de Novembro - 22:30 h

Sábado 5 de Decembro - 22:30 h


